
MARIJAMPOLES REGIONO PLETROS TARYBA
 

SPRENDIMAS
 
DEL MARIJAMPOLES REGIONO PLETROS TARYBOS 2013 M. LAPKRICIO 21 D.
 
SPRENDIMO NR. 51/8S-46 "DEL MARIJAMPOLES REGIONO PLETROS PLANO
 

2014-2020 ME TAMS PATVIRTINIMO" PAKEITIMO
 

2016 m. kovo ?od. Nr. 51/8S- I'!> 
Marijampole 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos regionines pletros istatymo 15 straipsnio 7 dalies 2 
punktu bei Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2015 m. gruodzio 3 d. [sakymu Nr. DI-882 
"Del 2014-2020 metu Europos Sajungos fondu investiciju veiksmu programos 5 prioriteto 
.Aplinkosauga, gamtos istekliu darnus naudojimas ir prisitaikymas prie klimato kaitos" 
igyvendinimo priemones Nr. 05.1.1-APVA-R-007 .Pavirsiniu nuoteku sistemu tvarkymas" 
projektu finansavimo salygu apraso Nr. 1 patvirtinimo", Marijampoles regiono pletros taryba 
nus pre n d zi a: 

Pakeisti Marijampoles regiono pletros plana 2014-2020 metams, patvirtinta 
Marijampoles regiono pletros tarybos 2013 m. lapkricio 21 d. sprendimu Nr. 51/8S-46 "Del 
Marijampoles regiono pletros plano 2014-2020 metams patvirtinimo": 

1. Patikslinant dalies .Priemoniu planas" 1-8 lenteles pagal prieda (pridedama); 
2. Pakeiciant priemones 1.03.02.01. .Socialinio biisto fonda pletra" projekto 

1.03.02.01.05. .Vilkaviskio rajono savivaldybes socialinio biisto fondo pletra" finansavimo 
saltinio "Savivaldybes biudzetas" lesl.l sum'! is 100.727,00 Eur 1195.416,28 Eur; 

3. Pakeiciant priemones 1.03.02.01. "Socialinio busto fondo pletra" projekto 
1.03.02.01.01. "Sakiq rajono savivaldybes socialinio busto fondo pletra" pagrindine veiklu grupe 
is Nr. 25 "Socialinio busto infrastruktura (nauja statyba arba pritaikymas)" 1Nr. 26 "Socialinio 
busto jsigijimas"; 

4. Pakeiciant priemones 1.03.02.01. "Socialinio busto fondo pletra" projekto 
1.03.02.01.03. "Socialinio busto fondo pletra Kalvarijos savivaldybeje" pagrindine veiklu grupe 
is Nr. 25 "Socialinio busto infrastruktura (nauja statyba arba pritaikymas)" j Nr. 26 "Socialinio 
busto jsigijimas"; 

5. Pakeiciant projekto "Turizmo trasu ir marsrutu (Sesupes vandens trasos ir kt.) 
informacines infrastruktiiros pletra" Nr. ,,1.02.01.01.02." j Nr. ,,2.01.02.01.01." 

Tarybos pirmininkas Metas Razinskas 
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PATVIRTINTA
Marijampolės regiono plėtros tarybos
2016-03-30 sprendimu Nr. 51/8S-131 lentelė. Priemonės, jų įgyvendinimui reikalingų lėšų poreikis ir finansavimo šaltiniai

4. PRIEMONIŲ PLANAS

2.01. Tikslas: Sukurti tvarią, tolygią ir efektyvią ekonominę infrastruktūrą

2.01.03. Uždavinys: Skatinti darnų išteklių naudojimą

2.01.03.01. Priemonė: Paviršinių nuotekų sistemų tvarkymas

Iš viso ES lėšos Iš viso ES lėšos Iš viso ES lėšos Iš viso ES lėšos Iš viso ES lėšos Iš viso ES lėšos Iš viso ES lėšos Iš viso ES lėšos

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.546.264,87 1.546.264,87 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.819.135,14 1.546.264,87

2014 m. 2015 m. 2016 m. 2017 m. 2018 m. 2019 m. 2020 m. Iš viso 2014-2020 m. 
(be rezervinių projektų)

Lėšų poreikis:

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.546.264,87 1.546.264,87 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.819.135,14 1.546.264,87

Iš viso planui įgyvendinti:

Iš viso ES lėšos Iš viso ES lėšos Iš viso ES lėšos Iš viso ES lėšos Iš viso ES lėšos Iš viso ES lėšos Iš viso ES lėšos Iš viso ES lėšos

2014 m. 2015 m. 2016 m. 2017 m. 2018 m. 2019 m. 2020 m. Iš viso 2014-2020 m. 
(be rezervinių projektų)

3 priedas  1 lentelė.     Puslapis 1 iš 1

1/8

Marijampolės regiono plėtros planas 2014-2020 metams



2 lentelė. Projektams įgyvendinti reikalingų lėšų poreikis, finansavimo šaltiniai ir pagrindinių projektų įgyvendinimo etapų terminai

2.01. Sukurti tvarią, tolygią ir efektyvią ekonominę infrastruktūrąTikslas:

Uždavinys:2.01.03. Skatinti darnų išteklių naudojimą

Priemonė:2.01.03.01. Paviršinių nuotekų sistemų tvarkymas

Nr. Projektas Pareiškėjas Ministerija Įgyvendinimo 
teritorija

Veiksmų 
programos 

įgyvendinimo 
plano 

priemonė arba 
Kaimo plėtros 

programos 
priemonė (Nr.)

R/V* ITI ** rez.*** Iš viso Savivaldybės 
biudžetas

Valstybės 
biudžetas

Privačios 
lėšos

Kitos 
viešosios 

lėšos

ES lėšos Įtraukimas į 
sąrašą 

(metai/mėnuo)

Paraiškos 
pateikimas 

įgyvendinančiai 
institucijai 

(metai/mėnuo)

Finansavimo 
sutarties 

sudarymas 
(metai/mėnuo)

Projekto 
užbaigimas 

(metai)

Požymiai Lėšų poreikis ir finansavimo šaltiniai (Eur) Projekto etapai

2.01.03.01.01. Marijampolės miesto 
paviršinių nuotekų 
sistemų 
inventorizacija, 
rekonstrukcija ir 
plėtra

UAB "Sūduvos 
vandenys"

Aplinkos 
ministerija

Marijampolės  
savivaldybė

05.1.1-APVA-
R-007

R - pagr. 1.819.135 272.870 0 0 0 1.546.265 2016/06 2016/12 2017/02 2020

*      R -regiono projektas, V - valstybės projektas;
**    ITI - projektas, įgyvendinamas pagal integruotą teritorijos(-ų) vystymo programą:
*** pagr. - pagrindinis projektas, rez. - rezervinis projektas.

3 priedas  2 lentelė.     Puslapis 1 iš 1

2/8

Marijampolės regiono plėtros planas 2014-2020 metams



3 lentelė. Projektams priskirtos veiklų grupės

2.01. Sukurti tvarią, tolygią ir efektyvią ekonominę infrastruktūrąTikslas:

Uždavinys2.01.03. Skatinti darnų išteklių naudojimą

Priemonė:2.01.03.01. Paviršinių nuotekų sistemų tvarkymas

Nr. Projektas Pareiškėjas Ministerija Įgyvendinimo 
teritorija

Veiksmų 
programos 

įgyvendinimo 
plano 

priemonė arba 
Kaimo plėtros 

programos 
priemonė (Nr.)

R/V ITI rez. Kodas Pagrindinė veiklų 
grupė 

(pavadinimas)

Kodas 
(I)

Susijusi veiklų 
grupė (I) 

(pavadinimas)

Kodas 
(II)

Susijusi veiklų 
grupė (II) 

(pavadinimas)

Kodas 
(III)

Susijusi veiklų 
grupė (III) 

(pavadinimas)

Kodas 
(IV)

Susijusi veiklų 
grupė (IV) 

(pavadinimas)

2.01.03.01.01. Marijampolės miesto 
paviršinių nuotekų 
sistemų 
inventorizacija, 
rekonstrukcija ir 
plėtra

UAB "Sūduvos 
vandenys"

Aplinkos 
ministerija

Marijampolės  
savivaldybė

05.1.1-APVA-
R-007

R - pagr. 08 Lietaus nuotekų 
sistemų 
modernizavimas ir 
plėtra

- - - - - - - -

3 priedas  3 lentelė.     Puslapis 1 iš 1

3/8

Marijampolės regiono plėtros planas 2014-2020 metams



4 lentelė. Projektams priskirti produkto vertinimo kriterijai

2.01. Sukurti tvarią, tolygią ir efektyvią ekonominę infrastruktūrąTikslas:

Uždavinys2.01.03. Skatinti darnų išteklių naudojimą

Priemonė:2.01.03.01. Paviršinių nuotekų sistemų tvarkymas

Nr. Projektas Pareiškėjas Ministerija Įgyvendinimo 
teritorija

Veiksmų 
programos 

įgyvendinimo 
plano 

priemonė arba 
Kaimo plėtros 

programos 
priemonė (Nr.)

R/V ITI rez. Kodas 
(I)*

Produkto 
vertinimo 

kriterijus (I) 
(pavadinimas)

Kodas 
(II)

Produkto 
vertinimo 

kriterijus (II) 
(pavadinimas)

Kodas 
(III)

Produkto 
vertinimo 

kriterijus (III) 
(pavadinimas)

Kodas 
(IV)

Produkto 
vertinimo 

kriterijus (IV) 
(pavadinimas)

Siekiama 
reikšmė 

(III)

Siekiama 
reikšmė 

(IV)

Siekiama 
reikšmė 

(I)

Siekiama 
reikšmė 

(II)

2.01.03.01.01. Marijampolės miesto 
paviršinių nuotekų 
sistemų 
inventorizacija, 
rekonstrukcija ir 
plėtra

UAB "Sūduvos 
vandenys"

Aplinkos 
ministerija

Marijampolės  
savivaldybė

05.1.1-APVA-
R-007

R - pagr. P.S.328 Lietaus 
nuotėkio 
plotas, iš kurio 
surenkamam 
paviršiniam 
(lietaus) 
vandeniui 
tvarkyti, 
įrengta ir (ar) 
rekonstruota 
infrastruktūra

P.N.028 Inventorizuota 
neapskaityto 
paviršinių 
nuotekų 
nuotakyno dalis

- - - -- -107 20

* sudaromas pagal Veiksmų programos arba Kaimo plėtros programos kodavimo taisykles

3 priedas  4 lentelė.     Puslapis 1 iš 1

4/8

Marijampolės regiono plėtros planas 2014-2020 metams



5 lentelė. Numatomų sukurti produktų (siektinų produkto vertinimo kriterijų reikšmių) suvestinė

Kodas Produkto vertinimo kriterijus (pavadinimas) Siekiama reikšmė 
(projektams priskirtų 

kriterijų reikšmių suma)

P.N.028 20Inventorizuota neapskaityto paviršinių nuotekų nuotakyno dalis

P.S.328 107Lietaus nuotėkio plotas, iš kurio surenkamam paviršiniam (lietaus) vandeniui tvarkyti, įrengta ir (ar) rekonstruota infrastruktūra

3 priedas  5 lentelė.     Puslapis 1 iš 1

5/8

Marijampolės regiono plėtros planas 2014-2020 metams



6 lentelė. Lėšų pasiskirstymas pagal Veiksmų programos įgyvendinimo plano priemones (Eur) (numatomos sudaryti projektų finansavimo sutartys, pamečiui)

Veiksmų programos 
įgyvendinimo plano 

priemonė (Nr.)

Veiksmų programos įgyvendinimo plano priemonės 
pavadinimas Iš viso2014 m. 2015 m. 2016 m. 2017 m. 2018 m. 2019 m. 2020 m.

05.1.1-APVA-R-007 Paviršinių nuotekų sistemų tvarkymas 1.546.264,870,00 0,00 0,00 1.546.264,87 0,00 0,00 0,00

3 priedas  6 lentelė.     Puslapis 1 iš 1

6/8

Marijampolės regiono plėtros planas 2014-2020 metams



7 lentelė. Lėšų pasiskirstymas pagal Veiksmų programos įgyvendinimo plano priemones (Eur) (numatomos sudaryti projektų finansavimo sutartys, kaupiamuoju būdu)

Veiksmų programos 
įgyvendinimo plano 

priemonė (Nr.)

Veiksmų programos įgyvendinimo plano priemonės 
pavadinimas Iš viso2014 m. 2015 m. 2016 m. 2017 m. 2018 m. 2019 m. 2020 m.

05.1.1-APVA-R-007 Paviršinių nuotekų sistemų tvarkymas 1.546.264,870,00 0,00 0,00 1.546.264,87 1.546.264,87 1.546.264,87 1.546.264,87

3 priedas  7 lentelė.     Puslapis 1 iš 1

7/8

Marijampolės regiono plėtros planas 2014-2020 metams



 8 lentelė. Veiklos grupių suvestinė

Kodas Pavadinimas
Projektų, 
kuriems 

priskirta veiklų 
grupė, skaičius

Projektų, 
kuriems veiklų 
grupė priskirta 

kaip pagrindinė, 
skaičius

Projektų, kuriems 
veiklų grupė 

priskirta kaip 
pagrindinė, lėšų 
poreikis (iš viso)

08 Lietaus nuotekų sistemų modernizavimas ir plėtra 1 1 1.819.135,14

3 priedas  8 lentelė.     Puslapis 1 iš 1

8/8

Marijampolės regiono plėtros planas 2014-2020 metams



PATVIRTINTA
Marijampolės regiono plėtros tarybos
2016-03-30 sprendimu Nr. 51/8S-131 lentelė. Priemonės, jų įgyvendinimui reikalingų lėšų poreikis ir finansavimo šaltiniai

4. PRIEMONIŲ PLANAS

1.03. Tikslas: Didinti gyventojų gerovę ir socialinę aprėptį bei ugdyti sveiką gyvenseną

1.03.02. Uždavinys: Didinti viešųjų paslaugų prieinamumą, ugdyti sveikos gyvensenos savimonę

1.03.02.01. Priemonė: Socialinio būsto fondo plėtra

Iš viso ES lėšos Iš viso ES lėšos Iš viso ES lėšos Iš viso ES lėšos Iš viso ES lėšos Iš viso ES lėšos Iš viso ES lėšos Iš viso ES lėšos

0,00 0,00 0,00 0,00 2 861 603,00 2 861 603,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 461 281,10 2 861 603,00

2014 m. 2015 m. 2016 m. 2017 m. 2018 m. 2019 m. 2020 m. Iš viso 2014-2020 m. 
(be rezervinių projektų)

Lėšų poreikis:

0,00 0,00 0,00 0,00 2 861 603,00 2 861 603,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 461 281,10 2 861 603,00

Iš viso planui įgyvendinti:

Iš viso ES lėšos Iš viso ES lėšos Iš viso ES lėšos Iš viso ES lėšos Iš viso ES lėšos Iš viso ES lėšos Iš viso ES lėšos Iš viso ES lėšos

2014 m. 2015 m. 2016 m. 2017 m. 2018 m. 2019 m. 2020 m. Iš viso 2014-2020 m. 
(be rezervinių projektų)

3 priedas  1 lentelė.     Puslapis 1 iš 1

1

Marijampolės regiono plėtros planas 2014 - 2020 metams



2 lentelė. Projektams įgyvendinti reikalingų lėšų poreikis, finansavimo šaltiniai ir pagrindinių projektų įgyvendinimo etapų terminai

1.03. Didinti gyventojų gerovę ir socialinę aprėptį bei ugdyti sveiką gyvensenąTikslas:

Uždavinys:1.03.02. Didinti viešųjų paslaugų prieinamumą, ugdyti sveikos gyvensenos savimonę

Priemonė:1.03.02.01. Socialinio būsto fondo plėtra

Nr. Projektas Pareiškėjas Ministerija Įgyvendinimo 
teritorija

Veiksmų 
programos 

įgyvendinimo 
plano 

priemonė arba 
Kaimo plėtros 

programos 
priemonė (Nr.)

R/V* ITI ** rez.*** Iš viso Savivaldybės 
biudžetas

Valstybės 
biudžetas

Privačios 
lėšos

Kitos 
viešosios 

lėšos

ES lėšos Įtraukimas į 
sąrašą 

(metai/mėnuo)

Paraiškos 
pateikimas 

įgyvendinančiai 
institucijai 

(metai/mėnuo)

Finansavimo 
sutarties 

sudarymas 
(metai/mėnuo)

Projekto 
užbaigimas 

(metai)

Požymiai Lėšų poreikis ir finansavimo šaltiniai (Eur) Projekto etapai

1.03.02.01.01. Šakių rajono 
savivaldybės 
socialinio būsto 
fondo plėtra

Šakių rajono  
savivaldybės 
administracija

Socialinės 
apsaugos ir darbo 
ministerija

Šakių rajono  
savivaldybė

08.1.2-CPVA-R-
408

R - pagr. 416 988 62 548 0 0 0 354 440 2016/03 2016/06 2016/09 2021

1.03.02.01.02. Socialinio būsto 
fondo plėtra 
Marijampolės 
savivaldybėje 

Marijampolės  
savivaldybės 
administracija

Socialinės 
apsaugos ir darbo 
ministerija

Marijampolės  
savivaldybė

08.1.2-CPVA-R-
408

R - pagr. 1 815 974 272 396 0 0 0 1 543 578 2016/03 2016/06 2016/08 2018

1.03.02.01.03. Socialinio būsto 
fondo plėtra 
Kalvarijos 
savivaldybėje

Kalvarijos savivaldybės 
administracija

Socialinės 
apsaugos ir darbo 
ministerija

Kalvarijos savivaldybė 08.1.2-CPVA-R-
408

R - pagr. 310 485 46 573 0 0 0 263 912 2016/03 2016/06 2016/09 2021

1.03.02.01.04. Socialinio būsto 
fondo plėtra Kazlų 
Rūdos savivaldybėje

Kazlų Rūdos 
savivaldybės 
administracija

Socialinės 
apsaugos ir darbo 
ministerija

Kazlų Rūdos 
savivaldybė

08.1.2-CPVA-R-
408

R - pagr. 151 632 22 745 0 0 0 128 887 2016/03 2016/06 2016/09 2017

1.03.02.01.05. Vilkaviškio rajono 
savivaldybės 
socialinio būsto 
fondo plėtra

Vilkaviškio rajono  
savivaldybės 
administracija

Socialinės 
apsaugos ir darbo 
ministerija

Vilkaviškio rajono  
savivaldybė

08.1.2-CPVA-R-
408

R - pagr. 766 202 195 416 0 0 0 570 786 2016/03 2016/06 2016/09 2021

*      R -regiono projektas, V - valstybės projektas;
**    ITI - projektas, įgyvendinamas pagal integruotą teritorijos(-ų) vystymo programą:
*** pagr. - pagrindinis projektas, rez. - rezervinis projektas.

3 priedas  2 lentelė.     Puslapis 1 iš 1

2

Marijampolės regiono plėtros planas 2014 - 2020 metams



3 lentelė. Projektams priskirtos veiklų grupės

1.03. Didinti gyventojų gerovę ir socialinę aprėptį bei ugdyti sveiką gyvensenąTikslas:

Uždavinys1.03.02. Didinti viešųjų paslaugų prieinamumą, ugdyti sveikos gyvensenos savimonę

Priemonė:1.03.02.01. Socialinio būsto fondo plėtra

Nr. Projektas Pareiškėjas Ministerija Įgyvendinimo 
teritorija

Veiksmų 
programos 

įgyvendinimo 
plano 

priemonė arba 
Kaimo plėtros 

programos 
priemonė (Nr.)

R/V ITI rez. Kodas Pagrindinė veiklų 
grupė 

(pavadinimas)

Kodas 
(I)

Susijusi veiklų 
grupė (I) 

(pavadinimas)

Kodas 
(II)

Susijusi veiklų 
grupė (II) 

(pavadinimas)

Kodas 
(III)

Susijusi veiklų 
grupė (III) 

(pavadinimas)

Kodas 
(IV)

Susijusi veiklų 
grupė (IV) 

(pavadinimas)

1.03.02.01.01. Šakių rajono 
savivaldybės 
socialinio būsto 
fondo plėtra

Šakių rajono  
savivaldybės 
administracija

Socialinės 
apsaugos ir darbo 
ministerija

Šakių rajono  
savivaldybė

08.1.2-CPVA-
R-408

R - pagr. 26 Socialinio būsto 
įsigijimas

- - - - - - - -

1.03.02.01.03. Socialinio būsto 
fondo plėtra 
Kalvarijos 
savivaldybėje

Kalvarijos 
savivaldybės 
administracija

Socialinės 
apsaugos ir darbo 
ministerija

Kalvarijos savivaldybė 08.1.2-CPVA-
R-408

R - pagr. 26 Socialinio būsto 
įsigijimas

- - - - - - - -

1.03.02.01.04. Socialinio būsto 
fondo plėtra Kazlų 
Rūdos savivaldybėje

Kazlų Rūdos 
savivaldybės 
administracija

Socialinės 
apsaugos ir darbo 
ministerija

Kazlų Rūdos 
savivaldybė

08.1.2-CPVA-
R-408

R - pagr. 26 Socialinio būsto 
įsigijimas

25 Socialinio būsto 
infrastruktūra 
(nauja statyba arba 
pritaikymas)

- - - - - -

1.03.02.01.02. Socialinio būsto 
fondo plėtra 
Marijampolės 
savivaldybėje 

Marijampolės  
savivaldybės 
administracija

Socialinės 
apsaugos ir darbo 
ministerija

Marijampolės  
savivaldybė

08.1.2-CPVA-
R-408

R - pagr. 25 Socialinio būsto 
infrastruktūra 
(nauja statyba arba 
pritaikymas)

26 Socialinio būsto 
įsigijimas

- - - - - -

1.03.02.01.05. Vilkaviškio rajono 
savivaldybės 
socialinio būsto 
fondo plėtra

Vilkaviškio rajono  
savivaldybės 
administracija

Socialinės 
apsaugos ir darbo 
ministerija

Vilkaviškio rajono  
savivaldybė

08.1.2-CPVA-
R-408

R - pagr. 25 Socialinio būsto 
infrastruktūra 
(nauja statyba arba 
pritaikymas)

- - - - - - - -

3 priedas  3 lentelė.     Puslapis 1 iš 1

3

Marijampolės regiono plėtros planas 2014 - 2020 metams



4 lentelė. Projektams priskirti produkto vertinimo kriterijai

1.03. Didinti gyventojų gerovę ir socialinę aprėptį bei ugdyti sveiką gyvensenąTikslas:

Uždavinys1.03.02. Didinti viešųjų paslaugų prieinamumą, ugdyti sveikos gyvensenos savimonę

Priemonė:1.03.02.01. Socialinio būsto fondo plėtra

Nr. Projektas Pareiškėjas Ministerija Įgyvendinimo 
teritorija

Veiksmų 
programos 

įgyvendinimo 
plano 

priemonė arba 
Kaimo plėtros 

programos 
priemonė (Nr.)

R/V ITI rez. Kodas 
(I)*

Produkto 
vertinimo 

kriterijus (I) 
(pavadinimas)

Kodas 
(II)

Produkto 
vertinimo 

kriterijus (II) 
(pavadinimas)

Kodas 
(III)

Produkto 
vertinimo 

kriterijus (III) 
(pavadinimas)

Kodas 
(IV)

Produkto 
vertinimo 

kriterijus (IV) 
(pavadinimas)

Siekiama 
reikšmė 

(III)

Siekiama 
reikšmė 

(IV)

Siekiama 
reikšmė 

(I)

Siekiama 
reikšmė 

(II)

1.03.02.01.01. Šakių rajono 
savivaldybės 
socialinio būsto 
fondo plėtra

Šakių rajono  
savivaldybės 
administracija

Socialinės 
apsaugos ir darbo 
ministerija

Šakių rajono  
savivaldybė

08.1.2-CPVA-R-
408

R - pagr. P.S.362 Naujai įrengtų 
ar įsigytų 
socialinių būstų 
skaičius

- - - - - -- -8 -

1.03.02.01.02. Socialinio būsto 
fondo plėtra 
Marijampolės 
savivaldybėje 

Marijampolės  
savivaldybės 
administracija

Socialinės 
apsaugos ir darbo 
ministerija

Marijampolės  
savivaldybė

08.1.2-CPVA-R-
408

R - pagr. P.S.362 Naujai įrengtų 
ar įsigytų 
socialinių būstų 
skaičius

- - - - - -- -36 -

1.03.02.01.03. Socialinio būsto 
fondo plėtra 
Kalvarijos 
savivaldybėje

Kalvarijos savivaldybės 
administracija

Socialinės 
apsaugos ir darbo 
ministerija

Kalvarijos savivaldybė 08.1.2-CPVA-R-
408

R - pagr. P.S.362 Naujai įrengtų 
ar įsigytų 
socialinių būstų 
skaičius

- - - - - -- -6 -

1.03.02.01.04. Socialinio būsto 
fondo plėtra Kazlų 
Rūdos savivaldybėje

Kazlų Rūdos 
savivaldybės 
administracija

Socialinės 
apsaugos ir darbo 
ministerija

Kazlų Rūdos 
savivaldybė

08.1.2-CPVA-R-
408

R - pagr. P.S.362 Naujai įrengtų 
ar įsigytų 
socialinių būstų 
skaičius

- - - - - -- -3 -

1.03.02.01.05. Vilkaviškio rajono 
savivaldybės 
socialinio būsto 
fondo plėtra

Vilkaviškio rajono  
savivaldybės 
administracija

Socialinės 
apsaugos ir darbo 
ministerija

Vilkaviškio rajono  
savivaldybė

08.1.2-CPVA-R-
408

R - pagr. P.S.362 Naujai įrengtų 
ar įsigytų 
socialinių būstų 
skaičius

- - - - - -- -13 -

* sudaromas pagal Veiksmų programos arba Kaimo plėtros programos kodavimo taisykles

3 priedas  4 lentelė.     Puslapis 1 iš 1
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5 lentelė. Numatomų sukurti produktų (siektinų produkto vertinimo kriterijų reikšmių) suvestinė

Kodas Produkto vertinimo kriterijus (pavadinimas) Siekiama reikšmė 
(projektams priskirtų 

kriterijų reikšmių suma)

P.S.362 66Naujai įrengtų ar įsigytų socialinių būstų skaičius

3 priedas  5 lentelė.     Puslapis 1 iš 1

5
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6 lentelė. Lėšų pasiskirstymas pagal Veiksmų programos įgyvendinimo plano priemones (Eur) (numatomos sudaryti projektų finansavimo sutartys, pamečiui)

Veiksmų programos 
įgyvendinimo plano 

priemonė (Nr.)

Veiksmų programos įgyvendinimo plano priemonės 
pavadinimas Iš viso2014 m. 2015 m. 2016 m. 2017 m. 2018 m. 2019 m. 2020 m.

08.1.2-CPVA-R-408 Socialinio būsto fondo plėtra 2 861 603,000,00 0,00 2 861 603,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3 priedas  6 lentelė.     Puslapis 1 iš 1

6
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7 lentelė. Lėšų pasiskirstymas pagal Veiksmų programos įgyvendinimo plano priemones (Eur) (numatomos sudaryti projektų finansavimo sutartys, kaupiamuoju būdu)

Veiksmų programos 
įgyvendinimo plano 

priemonė (Nr.)

Veiksmų programos įgyvendinimo plano priemonės 
pavadinimas Iš viso2014 m. 2015 m. 2016 m. 2017 m. 2018 m. 2019 m. 2020 m.

08.1.2-CPVA-R-408 Socialinio būsto fondo plėtra 2 861 603,000,00 0,00 2 861 603,00 2 861 603,00 2 861 603,00 2 861 603,00 2 861 603,00

3 priedas  7 lentelė.     Puslapis 1 iš 1

7
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 8 lentelė. Veiklos grupių suvestinė

Kodas Pavadinimas
Projektų, 
kuriems 

priskirta veiklų 
grupė, skaičius

Projektų, 
kuriems veiklų 
grupė priskirta 

kaip pagrindinė, 
skaičius

Projektų, kuriems 
veiklų grupė 

priskirta kaip 
pagrindinė, lėšų 
poreikis (iš viso)

25 Socialinio būsto infrastruktūra (nauja statyba arba pritaikymas) 3 2 2 582 176,41

26 Socialinio būsto įsigijimas 4 3 879 104,70

3 priedas  8 lentelė.     Puslapis 1 iš 1

8
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